
  
 

 

Super Florbal CUP 2022 

Celonárodná postupová súťaž šk. rok 2021/2022 

PRAVIDLÁ - COVID verzia od 27. 10. 2021 

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU: 

Miestne súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja 

s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobme-

dzený. 

Obecné-Mestské súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezú-

častní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich po-

čet je neobmedzený. 

Okresné súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja 

s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobme-

dzený. 

Krajské súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja 

s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobme-

dzený. 

Celonárodné finále - 5+1 - v prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu 

za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený. 

 

Maximálny počet zúčastnených hráčov, hráčok jedného družstva je v počte 15. 

Minimálny počet hráčov družstva, ktorí sa musia dostaviť na stretnutie je v počte 6. 

 

HRACÍ ČAS:  

Miestne súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. hru-

bý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa 

hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na 

čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá 

nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom 

čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s 

počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, tech-

nických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). 



Obecné-Mestské súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 

min. hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápa-

su sa hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa 

hrajú na čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú 

družstvá nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom 

hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné 

nájazdy s počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zra-

není, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). 

Okresné súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. 

hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa 

hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na 

čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá 

nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom 

čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s 

počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, tech-

nických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). 

Krajské súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. hru-

bý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa 

hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na 

čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá 

nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom 

čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s 

počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, tech-

nických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). 

Celonárodné finále - 3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 

50 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Posledné 3 

minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľa-

ní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých 

stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; 

(t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný 

sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť druž-

stvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, 

je usporiadateľ povinný vydať vedúcemu družstva kľúč. Organizátor je povinný mať pripravené florba-

lové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového 

ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže. 

 

SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ:  

Samostatné nájazdy vykoná z každého družstva postupne 3 hráči v poli (každý hráč má jedno). Ak sa 

nerozhodne, tí istí hráči nastupujú po jednom, kým sa nerozhodne (pri samostatných nájazdoch sa 

družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude vykonávať samostatný nájazd, určí 

rozhodca. O poradí družstiev pri samostatných nájazdoch losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. 

Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o 

číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na samostatné nájazdy. Rozhodcovia sú zodpovední 

za to, že samostatné nájazdy prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas samostatných nájazdov 



rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus jeden gól). Počas prvej série 

samostatných nájazdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet ná-

jazdov, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií samostatných nájazdov je rozhodnuté, ak 

jedno družstvo strelilo o jeden gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet 

samostatných nájazdov. Počas samostatných nájazdov v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rov-

nakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť tretí nájazd, kým všetci ostatní no-

minovaní hráči neuskutočnili nájazd dva krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas samostatných ná-

jazdov bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom 

v poli, ktorý pôvodne na samostatné nájazdy, nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, 

musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 

minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na samostatné nájazdy, vybavil 

na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvede-

ný v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na samostatné nájazdy nominovať 3 

hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série 

samostatných nájazdov. 

 

HRACIA PLOCHA: 

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-1 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-2 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-3 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 



Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-4 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-5 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-6 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-1 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-2 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 



Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-3 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-4 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-5 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-6 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-1 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 



Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-2 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-3 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-4 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-5 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-6 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 



Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-1 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-2 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-3 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-4 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-5 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 



Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-6 

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 

5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpove-

dajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od za-

dného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Celonárodné finále -  kód súťaže: SR-1 

Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho 

rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 2 

m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú 

podľa minimálneho rozmeru dĺžku 2 m, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej 

z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 1 m od 

stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom 

ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyzna-

čiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Celonárodné finále -  kód súťaže - SR-2 

Minimálny rozmer 24 m x 12 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho rozmeru dĺžku 

8 m, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa mi-

nimálneho, maximálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa 

minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska 

podľa minimálneho, maximálneho rozmeru od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na 

oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozme-

rom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantine-

lu a čiary florbalového ihriska. 

 

Celonárodné finále -  kód súťaže - SR-3 

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho 

rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 

m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú 

podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihri-

ska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené 

na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú roz-



merom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného man-

tinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Celonárodné finále -  kód súťaže - SR-4 

Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho 

rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 2 

m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú 

podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihri-

ska podľa minimálneho rozmeru od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a 

musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého 

rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 

2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Celonárodné finále -  kód súťaže - SR-5 

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na 

ihrisku 5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho 

rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 4 

m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú 

podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihri-

ska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené 

na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú roz-

merom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného man-

tinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

Celonárodné finále -  kód súťaže - SR-6 

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, 

bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre 

trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho 

rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 

m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú 

podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihri-

ska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené 

na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú roz-

merom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného man-

tinelu a čiary florbalového ihriska. 

 

 



TRESTY: 

Podľa platných pravidiel florbalu.  

OFICIÁLNA LOPTIČKA:  

Loptička bielej farby schválená IFF.  

 

BRÁNKY:  

kód súťaže: MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1 

kód súťaže: MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2 

odporúčame hrať na IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Zníže-

nie výšky bránkovej konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových 

bránok (znižovače na bránky k zapožičaniu v sídle SZFB). 

 

kód súťaže: SR-1 

kód súťaže: SR-2 

IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Zníženie výšky bránkovej 

konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok. 

 

kód súťaže: MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3 

kód súťaže: MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4 

kód súťaže: MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5 

kód súťaže: MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6 

odporúčame hrať na IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm. 

 

kód súťaže: SR-3 

kód súťaže: SR-4 

kód súťaže: SR-5 

kód súťaže: SR-6 

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm. 

 

MANTINELY: 

kód súťaže: MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1 

kód súťaže: MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2 

kód súťaže: MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3 

kód súťaže: MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4 

kód súťaže: MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5 

kód súťaže: MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6 

Na turnaji odporúčame hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF. 

 

 

 

 



kód súťaže: SR-1 

kód súťaže: SR-2 

kód súťaže: SR-3 

kód súťaže: SR-4 

kód súťaže: SR-5 

kód súťaže: SR-6 

Na turnaji povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF. 

 

SCHVÁLENÉ: 27. 10. 2021  



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP 

kód súťaže: MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1, SR-1 

*v súťaži MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m 

 

 

 

 

 

  



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP 

kód súťaže: MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2, SR-2 

*v súťaži MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m 

 

 



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP 

kód súťaže: MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3, SR-3 

*v súťaži MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m 

 

 

  



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP 

kód súťaže: MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4, SR-4 

*v súťaži MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m 

 

  



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP 

kód súťaže: MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5, SR-5 

*v súťaži MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m 

  



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP 

kód súťaže: MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6, SR-6 

*v súťaži MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m 

 

 


